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TERUGBLIK OP EEN ZEER GESLAAGDE NETWORKING DAY 

  

Op 9 september organiseerde de BAPP haar 11de Networking Day in het 

prachtig kader van de Salons Waerboom te Groot-Bijgaaarden. 

 

 

  

Het minste wat we kunnen zeggen is dat deze zeer speciale editie in alle 

opzichten een succes was. Ongeveer 30 BAPP leden leveranciers waren erg 

blij om bijna 90 distributeurs, waarvan een grote aantal leden, terug te zien en 

hun laatste nieuwigheden en trends te kunnen presenteren. Vooral de hoge 

http://www.bapp.be/


 

kwaliteit van de bezoekers, de strikte naleving van de Covid-19 regels en het 

enthousiasme om zaken opnieuw op te starten waren voelbaar. 

 

 

  

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om onze exposanten en bezoekers 

oprecht te bedanken voor hun komst en het mogelijk maken van deze editie 

2020 ! 

Klik hier (Restart Networking Day 2020) om een sfeerfilmpje met de 

hoogtepunten van dit evenement te bekijken. 

 

We kijken er nu al naar uit om u terug te zien voor onze volgende editie, die ook 

heel bijzonder zal zijn. Inderdaad, volgend jaar viert BAPP haar 

20ste verjaardag. We verzekeren u dat wij een evenement gaan organiseren 

dat aan uw verwachtingen voldoet. 

Alle informatie volgt zodra deze beschikbaar is. 

  

  

 

  

 

  

EERSTE RAAD VAN BESTUUR MET HET NIEUWE TEAM 

 

http://www.bapp.be/


 

Op 25 augustus vond onze eerste raad van bestuur plaats onder het nieuwe 

voorzitterschap van Fabrice Casul, ondersteund door het hele nieuwe team. 

 

We hebben drie werkgroepen opgericht die zullen zorgen voor de realisatie van 

projecten op korte en midellange termijn en die een échte vernieuwing en 

dynamiek zullen betekenen voor de toekomst van BAPP, haar leden en voor 

onze sector. 

 

Onze nieuwe relations advisor Michel Deboudt, zal onze leden persoonlijk 

bezoeken om nog meer banden te smeden en naar hun verwachtingen te 

luisteren. 

We zullen gaandeweg communiceren over de voortgang van deze projecten. 

Wij wensen u een succesvolle eindejaarsperiode. 

 

Samen zijn we sterker. 

 

Uw BAPP team 
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